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65. v˘roãí zaloÏení Základní umûlecké ‰koly 
v Letovicích a 45 let Velkého dechového orchestru
Pokraãování textu ze strany 7

Jste nejen fieditelem ‰koly, ale také
vedete Velk˘ dechov˘ orchestr, kter˘
sv˘m v˘znamem v˘raznû pfiesahuje
zdej‰í region. MÛÏete pfiiblíÏit jeho
souãasnou podobu?

Celkem máme 82 ãlenÛ, ve vûku od 14
do 60 let. V této plné sestavû se sejdeme
málokdy, na zkou‰kách v‰ak b˘vá kolem
60 hráãÛ, coÏ je na neprofesionální tûleso
pofiád obrovsk˘ poãet. Správn˘ název by
mûl b˘t dechov˘ symfonick˘ orchestr, ne-
boÈ na‰im repertoárem je skuteãnû ‰iroká
‰kála hudebních ÏánrÛ, zdaleka nejen ona

klasická lidová dechová hudba. Hrajeme
skladby jazzové, rockové, muzikálové, fil-
movou hudbu, ale také transkripce skladeb
Dvofiáka, Janáãka, Smetany. Ná‰ orchestr
je jedin˘ v Jihomoravském kraji, kter˘ má
velké obsazení, coÏ znamená, Ïe má sekce
nejen klasick˘ch nástrojÛ, ale také pozou-
ny, lesní rohy, saxofony, hoboje, fagoty.
Má tedy obsazení, díky kterému mÛÏe su-
plovat velké symfonické orchestry. 

Za 45 let pÛsobnosti absolvoval VDO 
1 420 vystoupení doma a v dal‰ích 16 stá-
tech Evropy, kam podnikl 62 v˘jezdÛ. V̆ ãet 
úspûchÛ a umístûní na rÛzn˘ch domácích
a zahraniãních soutûÏích a festivalech by byl

velmi obsáhl ,̆ mohu v˘sledky shrnout tak,
Ïe patfiíme mezi deset aÏ patnáct nejlep‰ích
dechov˘ch orchestrÛ v republice. MoÏná
vût‰í váhu, neÏ v‰echny medaile a diplomy
má skuteãnost, Ïe se podafiilo vytvofiit velmi
kamarádsk  ̆ kolektiv, kter  ̆ hraje s potû‰e-
ním a dokáÏe sv˘m umem získávat pfiátele
napfiíã Evropou. Za dobu existence se v or-
chestru vystfiídalo víc neÏ 400 hráãÛ a jen
pro zajímavost, vzniklo 17 manÏelství.

Úspû‰nû vést ‰kolu i velké hudební
tûleso urãitû není jednoduché. 

Pfiedev‰ím jsem mûl vÏdy ‰tûstí na v˘-
teãné spolupracovníky, aÈ uÏ uãitelsk˘

sbor ve ‰kole, nebo kvalitní muzikanty
v orchestru, ktefií vydatnû pomáhají
mlad‰ím hráãÛm a souãasnû je uãí. Pfii
organizaci akcí nám úãinnû pomáhají 
rodiãe ÏákÛ z Kruhu pfiátel ZU·. V‰em
patfií mé velké podûkování, stejnû jako
na‰im rodinám, které mají trpûlivost a po-
chopení pro ãasovû nároãnou ãinnost.
JestliÏe je práce souãasnû i koníãkem, pak
se dá zvládnout skuteãnû mnoho.

Pane Kfiivinko, dûkuji za rozhovor
a pfieji Vám, ‰kole i orchestru hodnû
dal‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek

Zveme Vás do restaurace v Adamovû, 
Kozel Na jevi‰ti

Najdete u nás kvalitní jídla, vãetnû BZL, dûtské menu, 
obûdové menu, domácí limonády a kávu zn. Varesina.

Na ãepu máme Kozla, PlzeÀ, Chotûbofi...
Restaurace je nekufiácká, disponuje originálním 

dûtsk˘m koutkem a má 50 míst. Suterénní salónek má 40 míst.
Otevfieno dennû od 10.30 hodin - parkování pfied restaurací!

Najdete nás: NádraÏní 115, Adamov
https://www.facebook.com/najevisti/

www.kozelnajevisti.cz
Tel. restaurace: 732 117 179 Akce a jiné dotazy: 603 169 609

MoÏnost objednání cateringov˘ch sluÏeb!
- obãerstvení, pronájem gastro vybavení aj.

BliÏ‰í informace na www.cergomont.cz v sekci „o nás – kariéra”

Kontakt: T: 516 498 712  I  M: 777 707 727  I  E: info@cergomont.cz

VEDOUCÍ ZÁKÁZEK – STAVBYVEDOUCÍ
MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK – INSTALATÉR, TOPENÁ¤

Spoleãnost CERGOMONT pfiijme pro realizaci zakázek v oblasti TZB
a zdravotnû-technick˘ch instalací pracovníky na pozici:


